
ALAFORS. Efter två bly-
tunga uddamålsförlus-
ter sprang Ahlafors IF 
äntligen hem höstens 
första trepoängare.

Ett snudd på helt 
ordinarie hemmalag 
dominerade tillställ-
ningen från första till 
sista spark.

Anfallarna Gabriel 
Altemark-Vanneryr och 
Adis Saljevic levererade 
matchens båda guls-
varta mål, men det var 
Christian Gunarsons 
comeback på mittfältet 
som var den största 
skillnaden mot tidigare.

Drabbningen med Sandared 
var i mångas ögon en ödes-
match – för 
alla utom AIF:s 
tränare Marco 
Lajsic.

– Nej, det 
är fortfarande 
väldigt många 
poäng kvar att spela om. Snack-
et om måstematcher och ödes-
matcher gillar jag inte. Vi kan 
slå alla lag i den här serien och 
jag vill inte att killarna ska pres-
sas i onödan, säger han.

Hur som helst så spela-
de hela Ahlafors som om det 
vore på liv eller död. Sandared 
skapade i princip inte en enda 
målchans och hemmamålvak-
ten, Stefan Johansson, kände 
knappt på gräset. Kampen 
vanns på mittfältet där AIF 

manövrerade ut allt och alla. 
Innermittfältet med lagkap-
ten Mattias Skånberg och 
Christian Gunarson förlorade 
nästan inte en närkamp.

– ”Gurras” comeback är 
självklart väldigt värdefull. 

Han tillför 
mycket kraft 
och energi. 
Hans huvud-
spel är feno-
menalt. Det 
är underbart 

att han är tillbaka, konstaterar 
en outtröttlig Mattias Skån-
berg dagen efter triumfen.

Hemmatränaren var av 
samma uppfattning.

– Spelartyper som Gunar-
son går inte att värdera. Han 
är något av en ordningspolis 
för sina egna mannar. "Gurra" 
accepterar inte att någon viker 
ner sig. Han ger hela laget en 
ny karaktär och ”Gurra” har 
sådan pondus att han alltid får 
med sig alla. Han skapar lugn 

och ro samtidigt som han får 
övriga att våga mer. Defensivt 
är Skånberg och Gunarson väl-
digt tunga att möta i mitten, 
men jag vill gärna framhål-
la samtliga spelare idag. Det 
var en lagseger, menar Marco 
Lajsic.

Publiken på Sjövallen 
fick jubla första gången efter 
knappt tjugo minuter. Retu-
ren efter Adis Saljevics tunga 
skott  stötte Gabriel Altemark-
Vanneryr påpassligt i mål.

– Det pratas mycket om att 
det måste lossna för ”Gabbe”. 
Faktum är att han har varit 
delaktig i mängder av mål hela 
hösten. Jag skulle nog vilja säga 
att det faktiskt redan har loss-
nat för ”Gabbe”. Mot Gunnil-
se skapade han två straffar, mot 
Skene nickade han in en hörna 
och idag höll han sig framme 
igen. Jag tycker våra anfalla-
re ser riktigt heta ut, konsta-
terar Lajsic.

Tio minuter in på andra 

halvlek drygade Ahlafors ut 
sin ledning, då en frispelad 
Adis Saljevic kunde bredsida 
in 2-0. Resten blev en trans-
portsträcka.

– Vi är närmare både 3-0 
och 4-0 än vad Sandared är 
ett reduceringsmål. Killarna 
uppträdde väldigt stabilt idag 
och bortsett från tio minu-
ter i första halvlek var jag inte 
orolig en sekund, menar Lajsic 
som närmast har Jonsereds IF 
att se fram mot.

– Vi har alla möjligheter att 
göra bra ifrån oss där. Jag tror 
de har stor respekt för att möta 
oss. De kom lindrigt undan 
sist (1-2) och saknar en natur-
lig målskytt. Att vi nu får möta 
lite bättre motstånd tror jag 
faktiskt kan passa oss. Vi kan 
spela mer avslappnat och be-
höver inte känna någon press 
att föra matcherna.

Fotnot: Christian Gunarson fick en 
svårläkt fotskada i premiären mot 

Lärje-Angered, gjorde comeback i 
vårens nästsista match borta mot 
Oddevold. Där utdelade ”Gurra” en 
våldsam tackling mot Oddevoldmål-
vakten och stängdes därefter av i fyra 
matcher.

Matchens kurrar: Mattias Skånberg 
3, Christian Gunarson 2, Gabriel Alte-
mark-Vanneryr 1.
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The King på Sjövallen. Christian Gunarson gjorde en efterlängtad och bejublad comeback på 
Ahlafors mittfält efter fyra matchers avstängning.              Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 18/8
Ahlafors – Sandared 2-0 (1-0)

Gabriel Alte-
mark-Vanne-
ryr är i strå-
lande form, 
men fick i 
lördags sin 
tredje var-
ning och är 
därmed av-
stängd mot 
Jonsered.

– Med "Gurra" i laget tog AIF höstens 
första seger

Äntligenn

Adis Saljevic gjorde viktiga 2-0 och låg också bakom Gabriel 
Altemark-Vanneryrs ledningsmål.             Foto: Allan Karlsson

Det råder brist på anfallsspe-
lare i Ahlafors IF. När Gabriel 
Altemark-Vanneryr nu är av-
stängd finns egentligen bara 

Abdoulie Jeng kvar, men...
– Abbe har haft problem 

med lårens baksidor, skadad 
kan ingen spela. Nu går han 

för fullt igen och då är han 
självklart tillgänglig, säger 
AIF:s ordförande Thore 
Skånberg.

–I brist på anfallare har trä-
nare Marco Lajsic testat nya 
alternativ. Såväl Christian 
Gunarson och Tobias Embäck 
har provats på topp.

– Tobias Embäck är ut-
märkt i rollen som anfalla-

re. Det är en joker jag gärna 
skulle använda mig av, säger 
Marco Lajsic.

För övrigt väntas inga änd-
ringar i Ahlafors IF:s startel-
va.

– Det finns inga skäl att 
ändra mer än nödvändigt i 
ett vinnande lag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

ALAFORS. Gabriel Altemark-Vanneryr fick sitt tredje 
gula kort och är därmed avstängd i lördagens borta-
match mot Jonsered.

Naturlig ersättare borde vara anfallaren Abdoulie 
Jeng.

Svaret kan dock vara Tobias Embäck.

GRATTIS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vem ersätter Gabbe? Tobbe eller Abbe?

Division 2 V Götaland
Lördag 1 september kl 15.00, Sjövallen

Ahlafors IF - Varbergs BoIS FCAhlafors IF - Varbergs BoIS FC
Matchvärd:

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Vardagar 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16. Tel. 031-46 29 00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Vardagar 10-18, Lördag 10-16, Söndag 11-16. Tel. 031-46 29 00

Div 2 västra Götaland
Lindome 15 11 33
Varberg 15 12 29
Kinna 15 11 28
Jonsered 15 10 27
Fässberg 15 -1 25
Mellerud 15 -2 21
Lärje/Angered 15 4 19
Oddevold 15 -1 16
Ahlafors 15 -2 13
Skene 15 -8 12
Sandared 15 -16 12
Gunnilse 15 -18 12


